
 

 

 

 

 

 نوزدهم  بخش 

 برفی کویر در حرکت
 

 از کدخدا. شد بلند روستا سگ دو هر پارس صدای که  بودم نخوابیده ساعتی چند     

 توری ایهه کیس در که کاه مقداری بود  شده موفق او. بود کرده مراجعت خود مأموریت

  شتر  ٨ بار که داشتیم کاه خروار ۴ ما  حاال. کند تهیه  اطراف روستاهای از ردکمی حمل

  آب  حمل  مخصوص   هم  شتر  ٢.  پرداختم  قران  ۵  و   تومان  ٣  کاه  مقدار  این  برای  من .  دشمی

.  کند دریافت تومان  ١٨ و برساند ١٠ به را ایکرایه  شترهای تعداد کرد قبول  کدخدا. بود

  او  طلحه به رسیدن با. ردکمی ن قبول اسکناس او زیرا دادم او به نقره سکۀ تومان  ۵ من

  هم  روشن  زرد رنگ  به   سگ  قالده یک او. ردکمی  دریافت  بود  تومان   ١٣ که  را پول  باقی

 و کرده پارس شب طول تمام  او. گذاشتیم ١نگاوان را او نام  ما  که  بود کرده پیدا ما برای

 .کند  خالص بود  شده بسته آن  به که چوبی ایهه بست شر از را خود ردکمی  سعی

.  بود  سرد   شب  درجۀ   ١٠  منهای   سرمای  از  پس  و   ابری  کامل   واه  ه ژانوی  ٨  روز   صبح     

  زمان  آب هایمشک  و کاه  ایهه بست  به  توجه با  شترها بارگیری. شدیم جمع  آتش  دور همه

  اما بود نشده هدر آب ایقطره  گذشته شب طول در آب خیک ۴ از. داشت الزم بیشتری

  شدیم مجبور . بود شده ایحوضچه  مانند آنها دور و  کرده چکه  هامشک  آب  از نیمی تقریبأ 

  از گذشته که  کردیم یرنگ سیاه  نر شتر  بار را آنها. کنیم پر قنات  آب با  را آنها  مجددأ

  از تا دادیم قرار باال  به  رو را آنها  ایهه دهان. ردکمی  حمل  هم  دیگر بار  مقداری هامشک 

 مطیع برای مردان و  بود شرور بسیار امروز شتر این. شود جلوگیری آنها کردن چکه 

 هللاحبیب . ردکمی تف آنها سوی به دندشمی نزدیک او به تا. کردند زیادی تالش او کردن

 برای. ردکمی  حمل را دیگر خیک  ٢  دیگری شتر. کردند بارگیری  سایرین و گرفت را او

  شترها  بار و  کرده پر  قنات آب  با  حرکت از پیش  اندکی  هم را دیگر خیک ۶ کاریمحکم

  احتیاط  محض اما  دشمی  مزه بد  هاخیک درون  ماندن   با و  بود شور  اندکی قنات  آب. کردیم

 .وردخمی ما درد  به  روزی شاید وکه آب اضافی داشته باشیم  بود الزم

.  بود کرده پیدا خاصی ابهت شتر ٢۴ با کاروان. رسید پایان به بارگیری کار باالخره     

 در که  امام دوازده سمت به و کرده عبور خانکریم  ایهه کوچ از کاروان زنگ صدای با

 سرفراز  قلۀ   اما  بود  ابری  واه  ه اینک   با.  کردیم  حرکت  دشمی   دیده  اینقطه   شکل  به   دست  دور

  قرار و آرام من  نر شترهای و بودند ماده ایکرایه شترهای از تعدادی. بود پیدا دماوند
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  دائمأ  آنها هایچشم . سائیدند می مه  هب را خود هایدندان  و بود  کرده کف آنها  دهان  .نداشتند

 ایهه شاخآخرین .  گذاشتیم  سرپشت  را  روستا  شور  قنات  زودی  به .  بود  ماده  شترهای  دنبال  به 

  مجبور و بود آمده باال قنات آب قسمتی در. دشمی منتهی اطراف مزارع و جالیزها به آن

 دشمی دیده آن در ائیهه بوت  گاهی که علف و آببی بیابان سپس. بزنیم دور را آن بودیم

خشک   با و شده گلی بود باریده ماه  ٢ این در که  بارانی آب  از محیط گاهی . گشت آغاز

 .بود برداشته  ترک  آن سطح آن شدن

  تا ردمکمی  حرکت  کاروان کنار در پیاده  من. شد آغاز شرقیجنوب  باد مدتی از پس     

  رفتهرفته  یخ اندازۀ. بست یخ شتر پشت زودی به  و چکیدمی آب هامشک از. شوم گرم

 آن  در.  شودجلوگیری  آب  شدن  هدر  از  تا  کنیم  ترمحکم  را  آنها  شدیم  مجبور.  دشمی  بزرگتر

  نشدم   عصبانی  من  البته .  بود  کنندهناراحت  ردکمی   خیس  را  زمین  که  آبقطرات  دیدن  شرایط

  و  رسیده امام ١٢ ایهه کو نزدیکی به. رسیدیممی  آب چاه به  آینده روز ۴ تا ٣ ظرف زیرا

  شدیدتر شرقی جبهۀ شیب . دشمی خوانده لنگ  کوه آن  میانی قلۀ. کردیم عبور آنها کنار از

 مسیر  راست  سمت  در  اما  ندردکمی  چرا  آن اطراف  در  شتر  ٢٠  حدود.  بود  غربیجبهۀ    از

 .ند بود  روئیده  هم  متری  ١۵  تا   ١٠  فاصلۀ  در  بزرگخارهای   و  نبود  خوردنبرای  زیادی  خار

 صدا قدم هر در که شترها زنگ صدای. رفتمی  پیش آهستگی به  ما  باشکوه  کاروان     

  کریا  هایجنگل  در پیش سال ١٠ بار آخرین من را صدا این. بود شده کننده  خسته ردکمی

  و" کاه کاه، دانه، پنبه" فتندگمی  زنگ صدای با شترها رسیدمی نظر به. بودم شنیده ١دریا

  شنیده  باستان  هایزمان   از  منطقه  این  در  صدا  این.  بودند  غذا  و  مقصد  به  رسیدن  آرزوی  در

های کوه   حاال.  بود  زیاد   بارندگی  احتمال  و   شد  پدیدار  ما   مقابل   جهت  در  ایتیره   ابر   .است  شده

  ١٠ ساعت حدود. بارید خواهد برف که بود مشخص کامل. دندشمین دیده دماوند و البرز

  که  گوگرد کوه  نام به منفرد کوه  چند از گذشته. شد آغاز کوتاهی مدت  برای برف بارش

  دیده دیگری برجستگی  بود  پیدا شرق سمت در کویر دریای  افق در برآمدگی یک مانند 

 .شود شدیدتر برف بارش تا  بودیم منتظرما . دشمین

  حتی و بود  سنگالخ  و  سخت  زمین  اهه کو اطراف در. بود شنی گاهی و خوب  مسیر     

  میان   از  رنگی  زرد  خودجوش   مسیر  و   نبود  خبری  جاده  از.  دشمین   گلی  هم   بارندگی  از  پس

  حرکت  ما  سمت به  بیابان وسط  از آلودبرف ابر. رفتمی پیش بیابان  خاکستری محوطۀ 

 بارش. بود مشخص آن راست سمت ارتفاعات اما شد ناپدید نظرها از کوه سیاه . ردکمی

  حرکت  خاک و گرد. کند گل را مسیر یا  نشسته  زمین  روی به  که  نبود ایاندازه به  برف

  از هم خودجوش مسیر زودی به. بود متر ۵ تا  ٣ اهه بوت فاصلۀ. دشمی  بلند هنوز شترها

.  گشت  مرطوب زمین برف بارش یافتن شدت  با. شد دستیک  و صاف محیط و رفت  بین

 محل  یک  در.  نددشمی ن  دیده  کاروان  آخر  شترهای  حتی.  شدند  ناپدید  هم  جنوب سمت   ایههکو

 اطراق آتش برای را آنها از مقداری تا  کردیم توقف  اندکی داشت بیشتری ایهه درختچ که

 مرا شتر. بستیم شتر ٢ پشت به طناب با و کرده جمع بوته بزرگ بار ۴. کنیم جمع شبانه

  حیوان  سر باالی از من و شد بلند جای از من  نشستن از پیش اما نشاندند شدن سوار برای

    این   .ندیدیم  صدمه  هیچکدام  اما  افتادم او  رویبه   من  و  خوردزمین   میرزا.  شدم  پرتاب  جلوبه 
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 .افتاد  او  پشت از  میرزا  و  لغزیدگل  در  میرزا  شتر   پای   بعد اندکی.  شد  سایرین   خندۀ   باعثاتفاق 

  درجه  ٢ منهای یک ساعت هوا دمای. نرفت باالتر صفر از روز طول در دماسنج     

.  دشمی ن دیده چیز هیچ و کرد تاریک را محیط که  بود شدید ایاندازه به برف بارش. بود

  آورده برون سر سفید دریای این از اهه بوت  و هاسنگ  فقط  و  شد سفید جا همه  زودی به

  شده  سوئد  شبیه  محیط.  نداشتیم  آب  به  احتیاجی  حاال  و  شد  بیشتر  برف  عمق  رفتهرفته .  ندبود

  حقیقت  به  سال فصل این در کویر در برف بارش مورد در شیندلرهاتوم  ژنرال گفتۀ. بود

 را هایمدست  باید دائمأ چون اما بودم نشسته  گرمی جای در خود شتر پشت من. پیوست

 .بود  شده برف از پر من باالپوش جیب. بودم شده خیس دادممی  حرکت  نقشه  ترسیم برای

  زحمت  به  آنها دامنۀ. بود راست سمت در منفرد ایهه کوهپای  جهت  در حرکت  مسیر     

 از عبور از پس.  کردیم عبور شیارهائی صورت  به طبیعی فرسایش چند کنار از. بود پیدا

  سمت  در. رسیدیم منفردی ایهه کو به نددشمی دیده هم خان کریم از حتی که ائیههصخر

  متر ۶ تا ۵ به اههصخر ارتفاع . ندداشت قرار هم سر پشت مرتفعی چندان نه ایهه تپ  چپ،

به   شترها پای جای و پوشانده را مسیر برف. بود ناچیز محیط گیاهی پوشش . رسیدمی

 را مناظر دیدن برف بارش. رسیدیم جدید تپۀ  گروهی به . بود مشخص کامل تیره رنگ

  و  شد سپیدپوش  ما  کاروان . بود همراه اشکاالتی  با   نقشه   جزئیات   ثبت و می کرد  غیرممکن 

  شدیدتر برفبارش ٣ ساعت  حدود. بود  نشسته بارها روی به  پنبه مانند برف، از ایالیه 

  نظر به . نداشت بیابان  و  کویر به شباهتی هیچ محیط . بود ضعیف بسیار خورشید نور . شد

  کاه،  دانه،پنبه  دائمأ که  کاروان  زنگ صدای. ردیمکمی  سفر  ١اسکاندیناوی در که رسیدمی

 .پیچیدمی  برفی هوای در فتگمی کاه 

  خیس  مرا  هایلباس  و   شده   آب  که   من  باالپوش   برف.  وزید  شرقجنوب   جهت  از  نسیمی     

  سیاه هیکلقوی  نر شتر  از. بود بسته  یخ  هم شترها  پشم  برف. بست یخ زودی به  بود کرده

 .رسیدمی  نظر به  یخی مجسمۀ یک مانند  و بود  آویزان فوت ٢ ارتفاع به هائیقندیل رنگ

  عمق   به   طبیعی  شکاف  چند  از  کرده  عبور  بود  شرق  به  رو  که   سنگی  تیغۀ  یک  کنار  از     

  به  گفت و کرد توقف کدخدا. بودیم کرده حرکت کیلومتر ٢۵ امروز. گذشتیم فوت چند

  و شترها خوردن برای فراوانی ایهه بوت . بود متر ٨٣٣ محل ارتفاع . رسیدیم باباحامد

.  تکانیم   به   را  خود  هایبرف   و   کرده  توقف  داشتیم  احتیاج   ما .  داشت  وجود   آتش   کردن  روشن

 برف هاقزاق . کردیم خشک را هالباس و کرده گرم  را خود. شد روشن آتشی بالفاصله

 هایاسباب  برف  کردن  پاک  از  پس  میرزا.  کردند  برپا  را  چادرها  و  کرده  پارو  را  ایمحوطه 

 زودتر  هرچه  تا  بودند  جوش  و  جنب  در  همه.  داد  جای  چادر  داخل  در  را  آنها  من،  ضروری

 .ردندکمی صادر  دستوراتی دائمأ  مردان. یمباش   داشته سر باالی سقفی

 غذا  قابلمۀ  قل  قل  صدای.  بود  نمانده  آفتاب  غروب  به  مدتی.  شدند  رها  چرا  برای  شترها     

 کربالئی  با  .ردکمی  سنگینی  من  چادر  روی  به  برف.  رسیدمی   گوش  به  باد  زوزۀ  و  سماورو  

  در آتشی. بودند داده قرار گوشی ۴ شکل  به را بارها  مردان. زدیم اطراق به سری عباس
 از نیز دانمارک کشور مردم. است نروژ و سوئد  کشور دو دربرگیرنده   و اروپا  شمال در ایجزیره. شبه ١

  اسکاندیناوی کشورهای جزو هم ایسلند و فنالند گاهی. شوندمی شمرده اسکاندیناویایی فرهنگی و زبانی دید

 .رسدمی ها وایکینگ به منطقه این مردم تبار .دنآیمی حساب به
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  بسته   ٢  دور  شترها.  کنند  سپری  آزاد  هوای  در  را  شب  داشتند  قصد  و  کرده  روشن  آن  وسط

  بود  نشسته هاآن روی به که برفی. کنند گرم را یکدیگر تا شدند بسته حلقه صورت به کاه

  باالپوش  نشسته،  ایگوشه   در  کاهی  بستۀ  روی  به   او  همراه  و  کدخدا.  شدمی  آنهاباعث گرمی  

  آتش   کنار  در  گاهی   و   شده   چادر  داخل  گاهی   مردان .  شیدندکمی   چپق   و   کشیده   سر  به   را  خود

 .ردندکمی  صحبت هم با

  برفشدت  حاال . شد آغاز برف بارش مجددأ کوتاه  توقف یک  از پس شب  ٩ ساعت     

  سپیدپوش،   زمین  روی  به   آن  انعکاس  و  بود  ضعیف  بسیار  ابرها   پشت  از  ماه  نور.  بود  شدید

  عمق  که فتگمی کدخدا. وردخمی چشم به افق در ائیهه ستار. ردکمی اینقره را محوطه

  این.  ندنکمی ن  حرکت   هاکاروان  شرایط  این  در  و  رسدمی   سانتیمتر  ٧٠  تا   ۶٠  به   گاهی  برف

 بارش احتمال مه هآیند روز ۴٠ در حتی. باریدمی  موقع  به بسیار و بود امسال برف اولین

 مدت  به   گاهی  اما   ببارد  متوالی  روزهای  برف  که  افتادمی   اتفاق   ندرت  به.  داشت  وجود  برف

 ردکمی  پیدا ادامه  برف بارش اگر. بود برفی هوا  هم سر  پشت  روز ١٠ حتی  و  هفته  یک

  باریدن  هنگام  باد وزش. دشمی  گل جا  همه وزیدمی  گرمی باد اگر اما دشمین  گلی مسیر

  ابرها  از را آسمان وزیدمی  شرقجنوب جهت  از باد اگر اما  بود غربشمال  جهت از برف

  بادهای  و  سیاه دریای و ارمنستان  سردسیر منطقه از غربی شمال بادهای. ردکمی پاک

 .دنوشمی  آغاز کویر  وسط از شرقی جنوب

  جزو  که طبس در اما باریدمی  برف یزد  نزدیکی در اردکان  تا  حتی که   فتگمی  کدخدا     

  کردمی  پیدا  ادامه  فردا  تا  برف  اگر  که  داشت  عقیده  او.  باردنمی   برف  هرگز  باشدمی  سیرگرم

  ببارد شدیدی برف بیابان وسط در اگر  که این گفتن  با او. ردیمکمی ن حرکت بود بهتر

  چنین  دیدن توقع هرگز من. ترساند مرا همراهان داشت نخواهند پیشروی قدرت حیوانات

بارش برف   مثبت   نکتۀ.  شد  اضافه   من  تجربیات   به  نکته   این  و  نداشتم  منطقه  این  در  را  برفی

  مواجه  برف بارش با  کویر  در اگر ولی. نبودیم  آب  محتاج  بیابان  این در ما  که  بود این

 .داشت وجود کاروان شدن  غرق  خطر و  شده باتالق به  تبدیل محیط  دیمشمی

 اطراف  ایهه چشم  یا  آب  ایهه چا  ا،ههکو  از  که  را  اینقطه   هیچ  نام  امروز  مسیر  در  من     

  قطره  آن آب  که بود ایچشمه  چکاب گل چشمۀ  مثل. بودم نکرده یادداشت بود شده  گرفته

 .بودند  آن نزدیکی در ائیهه کو حامد بابا   و کوه  خر نره  و چکیدمی قطره

  باز ورودی از من . شد ترگرم اندکی داخل هوای من چادر روی به برف نشستن  با      

  خواب به  بودند خوابیده چادر از خارج که مردانی. ردمکمی  تماشا را برف بارش چادر

  شب  سکوت در. بود کرده سپیدپوش را آنها برف. ردندکمی  خرخر و رفته فرو سنگینی

  گرمای .  شد اضافه چادرها روی برف ضخامت  به. رسیدمی  گوش  به ضعیفی نسیم صدای

  ما  جدید همسفر. دکرمی  یخ به تبدیل و کرده آب را برف زیرین الیۀ چادر داخل منقل

 .ردکمین  ایجاد صدا و سر اما رسیدمی  نظر  به  گرفته بسیار نگاوان

. دادمی  نشان   را  درجه  ١۴  منهای  دماسنج   شدم  بیدار  خواب  از  بعد   روز  صبح   هنگامیکه     

 اطراف  یخ   و  برف  در  خورشید  پرتو.  بود  پوشانده   را  جا  همه   غلیظی  مه   ولی  بود  صاف  هوا

 دود اطراقآتش از. دادمی آزار را چشم رفی بعینک  بدون اما داشت زیبائی انعکاس

.  رسیدندمی  نظر  به  زیبا و  باشکوه  بسیار اطراف سفید زمینۀ  در شترها . دشمی  بلند  سفیدی



 حرکت در کویر برفی  بخش نوزدهم

  آبی و  بود  زده یخ   هامشک  آب. ردکمی زیبا اندازهبی  را اهه بوت  یخ  بلور و  بود سفید جاهمه 

 چادر. شوند  پاره  یا  دهشمی زخ شترها پشت بر  که  داشت  وجود آن  خطر  اما ردکمی ن چکه

  اشکاالتی  با  آن  کردن  تا  برای  هاقزاق.  ماندمی سرپا    مه  ه پای  بدون   که   بود  زده  یخ  طوری  من

  اما  داشتند سردی شب  بودند  رسانده صبح  به چادر  بیرون را شب که  مردانی.  بودند  مواجه

  ناچیز  حقوق با شترها کنار در آنها زندگی ردمکمی احساس. رسیدندبه نظر می  سرحال

 ایکیسه  شبیه   که  خود  باالپوش درون  را خود  آنها. بودند راضی آنها  ولی بود  مشکل  بسیار

  بیدار آفتاب طلوع با  آنها . بودند پوشانده دادمی  نجات  برف و سرما شر از را آنها  و بود

 .ردندکمی  آغاز را خود کارهای ربع یک  حدود از پس و کرده  برپا  آتشی بالفاصله شده،

  بسیار  کوه   یا   بود   ابر  که   آن   تشخیص  اما   رسیدمی   نظر  به   تیره   شمال   جهت   در  ایمنطقه      

  نزدیکی  تا آن پوشبرف  قسمت که دماوند قلۀ. بودند پیدا کامل البرز ایهه کو. بود مشکل

  نیم  و ٩  ساعت. بود مسافت بعد خاطر به احتماأل که دشمی دیده تیره اندکی رسیدمی دامنه

 .شد  پنهان  نظرها از مه میان  در قله

.  باشم نشسته مرطوبی حمام درون که بود آن مانند. بود شده گرم هوا حرکت، هنگام     

 اندکی هوا تا بودیم خنکی نسیم آرزوی در. بود آفتاب سوی به مستقیمأ ما حرکت جهت

 ایران  ایگفته   به   بنا.  کنم  خشک  را  پیشانی  عرق  تا  داشتمبرمی   را  کالهم   گاهی.  شود  ترخنک 

 از که روزی چند این در زیرا دارد اقلیم گونه ٧ بیابان ویمگمی من اما دارد اقلیم نوع  ٧

  طوفان   زمستان،  سرمای   خشک،  زمین   باد،  بدون   هوای  بهاری،  گرمای  ما   ذشتگمی   ما  سفر

 از دقیقه چند ظرف در و کرد تغییر ناگهان هوا هم امروز. بودیم دیده را برف بارش و

  که   کوه  سیاه. بود شده ترغلیظ اطراف  مه. شد تبدیل  بهاری گرم وایه ه ب  زمستانی سرمای

  سطحی الیۀ تبخیر با  که بود  خورشید پرتو این . گشت ناپدید ناگهان  دشمی  دیده  کنون تا

 کاروان جلوی در خود شترهای با که کدخدا. ردکمی  تبدیل مه و بخار به را آن برف،

  هوا.  رفتیممی   پیش  او  شترهای  پای  جای  در  ما  و   بود  شده   ناپدید  مه   میان  در  ردکمی   حرکت

  برف اندکی اهه سای  در فقط. بود شده آب بارها  و  شترها پشت  برف. بود رنگ  خاکستری

 .نبود لیز مسیر اما ردکمی  صدا شترها  پای  زیر کهبود   مانده  باقی

  از یکی در من که  ایران  جنوب در دختر کتل مانند هوا و شد برطرف مه  ١١ ساعت     

  نواختیک صدای. شد آزاردهنده و گرم بودم گذشته آن از پیش  سال چند مه  ماه هایروز

  گاهی. ردکمی حرکت من  جلوی در روز تمام  آنها  از یکی. دادمرا آزار می  شترها  زنگ

  گاهی   و  بودند  ساکت  مردان.  دشمی  قطع  ایلحظه  برای  شتر  مدت  کوتاه  توقف  با  آن  صدای

 برای  که   بوته  نوعی  تعداد  از.  بود  سپیدپوش  محیط .  دادندمی   یکدیگر  به   و   کرده  روشن  چپقی

 در دوردست در دریائی مانند کویر. بود  شده کاسته بود مناسب بسیار آتش کردن روشن

  چشم  به شرقجنوب  به غربشمال  جهت در کم ارتفاع با هائیبلندی گاهی. بود ما انتظار

. دشمی  صاف و ی مه دائمأ. بود متغیر هوا. دادمی  تغییر را محیط نواختییک  و وردخمی

 روی به ابرهای. بود قطبی دریای در یخی قطعۀ  مانند شرقجنوب  جهت در کوه سیاه

 ند. بود شده  بنفش رنگ به  هائیبالش  و تشک  شبیه  البرزهای کوه

 . کردیم  عبور ١بورتله   و   جنوب  در  خار  کوه   شمال،  در  حوض  کوله  کنار  از  ظهر   حدود     
١ .Talle bur   



 دین سون هه  عبور از دشت کویر

١٣٧ 
 

 پدید زارهائیلجن و شد آب هابرف. دشمی شدیدتر آفتاب شدت ذشتگمی روز از رچهه

  و ترپاک  که کوزه آب از ایجرعه  من  اما . نوشیدندمی هاگودال آن آب از مردان. آمد

  چرا ما مقابل در آهو گروهی. نوشیدم بود شده بسته من  شتر کنار در و بود ترخنک 

  آنها اما کند شکار را آنها از یکی تا شد  نزدیک  آنها به خود اسلحۀ با علیحسین . کردندمی

 .شدند پراکنده

  دماسنج   ١  ساعت.  بود  مانده  باقی  برف  اندکی  اهه سای  در  فقط  و   نبود  خبری  برف  از  حاال      

  در  خود انشعابات  با کوه  سیاه. دشمی گلی شترها پای  زیر مسیر. دادمی  نشان  را درجه ٢

 عنوان  به  سنگچین تپۀ  یک  کاروانساالرها که مسیر از قسمتی به . بود پیدا کامل جنوب

  به . بود ترخراب هم پیش هایقسمت  از مسیر از قسمت این. رسیدیم بودند ساخته عالمت

  کوه سیاه  و حامد  بابا  نزدیکی از که سمنان  تا  کاشان  روکاروان  راه که  رسیدیم  محلی

  مسیر  از قسمتی. دشمی شروع  فرسنگی ۵ فاصلۀ در کویر. ردکمی قطع  را آن ذشت،گمی

  روستا دو تا. بود شده سنگچین  عباس شاه  زمان از حیوانات رفتن فرو از جلوگیری برای

  فقط  کوه، سیاه راست سمت در رشید عین  منفرد کوه کنار در سنارت و کاهک هایبه نام 

  هاکاروان و نداشت وجود آشامیدنی آب  چاه فرسنگی ٨ تا مسیراین در. بود راه منزل یک

  بسیار   سال  فصول   بعضی  در  جاده  این  آمد  و   رفت.  ردندکمی   طی  شبانه  را  مسیر  این قسمت

 .بود زیاد

  منطقه  این شمال  در زیرزمینی  آب سفرۀ یک در رفتمی  فرو زمین  به که  بارانی آب     

  و شده یکی قشالقنزدیکی در خار رود و رود گالب آباد،گل هایمسیل  آب. دشمی  جمع

  را  کوه  آن  ما.  آوردمی  وجود  به  بود  جاری   شرق  سمت  به  گوگرد  کوه  کنار  از  که  را  رودی

 .دیدیممی دور از ردکمی  عبور  آن از بزرگ کویر مسیر  که

  مانده باقی بود شده اضافه آنها تعداد به  حاال که اهه بوت اطراف در فقط برف ٢ ساعت     

  خواهیم اطراق کجا  در که  ردندکمی سؤال من از و بوده اطراق آرزوی در مردان. بود

.  نمودیم  توقف  متری  ٧٨٩  ارتفاع  در  غدیرچهل  منطقۀ  در.  کردیم  پیشروی  دیگر  اندکی.  کرد

  آب   لک  آن  شرقی  قسمت  که  شرق  در  کوه  سیاه   و  شرق  جنوب  در  طلحه  منطقۀ   نقطه   این  از

 ایهه چا گور  چشمه و گلوله آب مادمیسو، شوراب، سنگ،چهل . بودمشخص  دشمی خوانده

  نام  به ایچشمه  بود ما  مقابل  در روز طول  در که گوگرد کوه کنار در. بودند ناحیه این

 در شکسته  سیاه  نام به ایخرابه  و بود باز  شمال  سمت  در محیط . داشت وجود  ١جمیشمس

 .دشمی  دیده آن

  منطقۀ  از سوخت برای خار شتر ۵١ با که شد دیده ما اطراق نزدیکی در کاروانی     

  و شب طول در داشتند قصد و بودند  کرده آغاز تازه را خود سفر آنها. ردکمی  حمل طلحه

  کرده  حرکت کیلومتر ٢٨ امروز ما. کنند پیشروی خانکریم  روستای تا بعد روز صبح

 .بودیم
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